
 Grant)نامه پژوهانه(دستورالعمل اجرایی آئین

  

  مقدمه

ستناد به ماده     ستورالعمل با ا سات آموزش عالی مورخ            4این د س شگاه ها و مؤ ضاي هیأت علمی دان صوب پژوهانه اع آئین نامه م

  و به منظور حسن اجراي آن در دانشگاه عالمه طباطبائی تهیه شده است.   1390/ 27/6

  : نحوه تخصیص پژوهانه  1ماده

اساس امتیازات حاصل از ماده     از اعتبارات پژوهشی دانشگاه بر   %25هر سال  با توجه به معیارهاي تعیین شده در این آئین نامه ،  -1

شگاه قرار می       2 ضی دان ضاي هیأت علمی متقا ستورالعمل به عنوان پژوهانه در اختیار اع شگاه   این د شی دان ر  ب گیرد. معاونت پژوه

شده هر عضو هیأت علمی متقاضی،  مطابق ماده       ساس امتیازات کسب  ستورالعمل، میزان اعتبار تخصیص یافته به وي را     2ا این د

  در هر سال تعیین وپس از تأیید رئیس دانشگاه، به دانشکده و امور مالی دانشگاه ابالغ می نماید.

شی با رعایت انجام هرگونه هزینه -2 ستورالعمل اجرایی آن و      اي از اعتبارات پژوه شگاه و رعایت د مقررات جاري اداري و مالی دان

 گیرد.تأیید رئیس دانشگاه صورت می

باقیمانده اعتبار ویژه اعضاي هیأت علمی در هرسال تحصیلی به پیشنهاد شوراي پژوهشی دانشگاه و تصویب رئیس دانشگاه  به           -3

شد. بدی  سال)  3(حداکثر تا سال بعد   ست.        منتقل خواهد  ساب اعتبار قبلی ا سویه ح صیص اعتبار جدید منوط به ت ست تخ هی ا

  همچنین امور مالی موظف است  هزینه کرد اعضاي هیات علمی را به ترتیب از سه سال ماقبل از اعتبار آنها کسر کند.

شده در یک ع        -4 سالیانه اعضاي هیأت علمی از طریق حاصل ضرب امتیاز کسب  سقف م میزان ریالی اعتبار ویژه  عین  دد ثابت با 

سبه می  شنهاد               محا سال، به پی شگاه براي هر  ست هاي دان سیا ساالنه و   ساس بودجۀ  سقف پرداختی بر ا شود. میزان عدد ثابت و 

  شود. شوراي پژوهشی و تأیید هیأت رئیسه دانشگاه تعیین و اعالم می

شی و انجام تعهدات        -5 ستفاده از اعتبار پژوه سن ا سئولیت نظارت برح ستورالعمل، بر عهده     م شمول این د ضاي هیأت علمی م اع

  معاون پژوهشی دانشگاه است . 

  : معیارهاي تخصیص پژوهانه2ماده 

  دستور محاسبه امتیاز:  -1

  اساس ارزیابی و امتیاز دهی فعالیت هاي پژوهشی براساس دستور زیر حاصل می شود: 

10R+9R+( )( . )1 1 1 2 3 4 5 6 7 8P A B R R R R R R R R          

  : دستور محاسبه ضرایب -2

A) 1,3)، استاد(1,2)، دانشیار (1,1) ، استادیار (1: امتیاز رتبه علمی مربی( 

B:امتیاز همکاري با تحصیالت تکمیلی :  

. ( . )0 02 0 5B a b  

a نفر. 6ارشد، حد اکثر نامه دانشجویان کارشناسی: تعداد راهنمایی یا مشاوره پایان  

b  نفر. 2: تعداد راهنمایی یا مشاوره رساله دانشجویان دکتري، حد اکثر 

 توجه:
.0 1B   

 نفر افزایش می یابد. 8گروه هایی که مجري دوره هاي دکتري نمی باشند، تعداد  حد اکثر دانشجویان ارشد به -

 
 

  جدول محاسبه امتیازات فعالیت هاي پژوهشی  -1جدول  

  از جدول امتیازدهی زیر حساب می شوند: 0R1،...وR1 ،R2  ضرایب



  نوع فعالیت  بند

حد اکثر 

امتیاز 

  فعالیت 

  یب پیشنهادياضر

سقف کل 

امتیاز 

کسب 

شده 

  فعالیت

1R چاپ مقاالت در مجالت علمی  

R1-1  مقاالت چاپ شده در مجالتISI 5  

.1 5 2IF  
 ISIاضافه تر براي مقاالت  5.1وضریب 

 مستخرج از

 طرح هاي برون دانشگاهی 

  ISIاضافه تر براي مقاالت  2.1و  ضریب

  مشترك با مراکز علمی معتبر بین المللی

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

R1-2  

پژوهشی به  -مقاله چاپ شده درمجالت علمی

یا   ISCزبان انگلیسی (نمایه در سایت 

SCOPUS(  

4  

1,5  

–اضافه تر براي مقاالت علمی  4.1و ضریب 

پژوهشی مستخرج از  طرح هاي برون 

  دانشگاهی

R1-3  

پژوهشی  -مقاالت چاپ شده در مجالت علمی

  ISCسی مورد تأیید وزارت علوم به زبان فار

 

4  

1,3  

 -اضافه تر براي مقاالت علمی 4.1و ضریب 

پژوهشی مستخرج از طرح هاي برون 

  دانشگاهی

R1-4 

خارجی) -مقاالت چاپ شده در مجالت (داخلی

  SCOPUSو   ISC  و ISIنمایه نشده در 

مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري و 

  مقاالت مندرج در دایره المعارفی

4  

1  

اضافه تر براي مقاالت مستخرج  2.1و ضریب

 از

  طرح هاي برون دانشگاهی 

R1-5  4  ترویجی -مقاالت علمی  

1 

اضافه تر براي مقاالت مستخرج  2.1و ضریب

 از 

  طرح هاي برون دانشگاهی

R1-6  4  مروري -مقاالت علمی  

1 

اضافه تر براي مقاالت مستخرج  2.1و ضریب

 از

  طرح هاي برون دانشگاهی 

R1-7 
پژوهشی  -یادداشت پژوهشی در مجالت علمی

  ISC یا   ISIیا
3  1  

6  

R1-8  2,1  1  (صرف نظر از خود ارجاعی) ارجاعات    

2R مقاله در هر کنفرانس)  2ها (حداکثر مقاالت همایش  



R2-1 
هاي مقاله علمی کامل در مجموعه مقاالت همایش

  خارج از کشور) (محل اجراالمللی علمی بین
2 1  

حداکثر امتیاز 

از مجموع 

  این بند  

 =  

+ ثلث  5 

امتیاز 

مجموع 

 مقاالت بند 

R1-1 

R2-2  

در مجموعه مقاالت داوري شده مقاله علمی کامل 

داخل  (محل اجرا المللیهاي علمی بینهمایش

  کشور)

1,5 1  

R2-3  
هاي خالصه مقاله در مجموعه مقاالت همایش

  خارجی) -علمی (داخلی
1 1  

R3 سازي محصول یا فرآیندتولید دانش فنی / اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاري  

R3-1 

ثبت شده در داخل                          اختراع یا اکتشاف 

( با تأیید علمی مراجع ذیصالح وزارت خانه هاي 

  متبوع)

5 1,5  

  

R3-2  

اختراع یا اکتشاف ثبت شده معتبر در سطح بین 

 المللی

( با تأیید علمی مراجع ذیصالح وزارت خانه هاي 

  متبوع)

10 1  

  

R3-3  1,5  4  اثر بدیع و ارزنده هنري    

R4  پژوهشی -دریافت جوایز یا نشان هاي علمی  

R4-1  

یا نشان در جشنواره هاي  ایزهدریافت جکسب رتبه، 

علمی معتبر بین المللی یا داخل کشور (جشنواره 

خوارزمی، شیخ بهایی، رازي، فارابی و جشنواره هاي 

  مورد تایید کمیته بررسی در دانشکده)

6  

1  

بین اضافه تر براي جشنواره هاي  1,5ضریب 

  المللی

  

R5  (از طریق دانشگاه )طرح هاي پژوهشی خاتمه یافته برون دانشگاهی ) x  میلیون تومان وY (امتیاز بند است  

R5-1  
 100کل اعتبار جذب شده طرح برون دانشگاهی تا 

  میلیون تومان
Y=0.15x 

1  

اضافه تر براي طرح هایی که منجر  1,2ضریب 

اصالح به تولید یا تجاري سازي محصول یا 

  فرایند امور

  

R5-2  
تا 100کل اعتبار جذب شده طرح برون دانشگاهی از

  میلیون تومان 200

Y=15+0.

05x 

1  

اضافه تر براي طرح هایی که منجر  1,2ضریب 

به تولید یا تجاري سازي محصول یا اصالح 

 فرایند امور

  

R5-3  
 300کل اعتبار جذب شده طرح برون دانشگاهی از 

  میلیون به باال
30 

1  

اضافه تر براي طرح هایی که منجر  1,2ضریب 

به تولید یا تجاري سازي محصول یا اصالح 

 فرایند امور

  

R5-4   1  15  المللیهاي ملی و بین طرح    



اضافه تر براي طرح هایی که منجر  1,4ضریب 

  به 

 تفاهم نامه همکاري با دانشگاه شده است.

R6  درون دانشگاهی طرح هاي پژوهشی خاتمه یافته  

R6-1  5  دانشگاهی یا ايدانشکده علمی طرح گزارش  

1  

اضافه تر براي طرح هاي کاربردي  1,5ضریب 

مورد نیاز سازمان دانشگاه براي اصالح فرایند 

 امور

  

R7 *کتاب  

R7-1 14  تألیف کتاب یا تصنیف  

1  

هاي آموزشی اضافه تر براي کتاب 1,4ضریب -

  مورد نیاز گروه مربوط.

اضافه تر براي کتاب هایی که  1,5ضریب -

برگزیده سال و یا برگزیده علمی در جشنواره 

  هاي معتبر بین المللی باشند.

  

R7-2  7  ترجمه کتاب تخصصی  

1  

هاي آموزشی اضافه تر براي کتاب 1,4ضریب 

  مورد نیاز گروه مربوط

  

R7-3  1  3  تجدید کتاب تألیفی    

R7-4   1  2  کتاببررسی و نقد ویرایش علمی    

R7-5  ** 1 6  فصل کتاب    

R7-6  15  کتاب هاي غیر فارسی  

1  

  اضافه تر براي کتاب هایی که در  1,5ضریب -

  دانشگاه هاي خارج از کشور تدریس می شوند.

اضافه تر براي کتاب هایی که  2ضریب -

اندیشه اي بومی یا نظریه اي متعلق به استادي 

  .ایرانی چاپ شود

چاپ شده توسط ناشران امتیاز کتاب هاي  -

اضافه تر محاسبه خواهد  5.1ذیل با ضریب 

  شد:

موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه عالمه 

 طباطبائی

Elsevier-Springer-John 
Wiley Taylor & Francis- 

Black Well- MC Grow Hill- 
Oxford- Routledge, 

Pungent, Printes Hall, 
Cambridge, Sage 

  



 عربی، انگلیسی، روسی،این بند شامل آثار  -

اسپانیایی و... تهیه شده توسط اعضاي 

  هیأت علمی گروه هاي ذیربط نیست.

R8  اعتبار ویژه اهدایی معاون پژوهشی دانشکاه  

R8-1  1  15  عضو هیأت علمی جدید االستخدام   

R8-2  1  4  پژوهشگر برتر کشوري   

R8-3  1  2  پژوهشگر برتر دانشکده   

R8-4  1  2  دانشگاه پژوهشگر پیشکسوت   

R8-5  1  2  مدیر پژوهشی برتر دانشگاه   

R8-6  ***1  3  ارائه همکاري هاي بین المللی   

R8-7  1  2  مدیر پژوهشی پژوهشکده یا  مرکز پژوهشی   

R8-8  
عضو هیأت علمی پژوهشی پژوهشکده یا           

  مرکز پژوهشی
1  

1   

R8-9  1  2  رئیس مرکز رشد   

R8-

10  

          در المپیادهاي بین المللیسرپرستی دانشجویان 

  ( به شرط احراز جایزه)
2  

1   

R9  حوزه 4اي/ دکتري تخصصی/ سطح ارشد / دکتري حرفهنامه کارشناسیراهنمایی و مشاوره پایان  

R9-1  
راهنمایی یا مشاوره کارشناسی ارشد یا دکتري 

  ايحرفه
3  1 

سقف در دو 

  مورد

25  R9-2   1  8  دکتري تخصصیراهنمایی یا مشاوره 

R10  پردازيهاي نظریهکرسی  

R10-

1 

ارائه نظریه جدید با تایید مراجع ذي ربط داخلی یا 

احراز کرسی نظریه پردازي با تایید شوراي عالی 

  انقالب فرهنگی

10 1  

  

R10-

2  

ارائه کرسی ترویجی با تایید مراجع ذي ربط 

  دانشگاه
4 1 

  

هاي منتشر شده توسط انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی است، لذا باید تفاوت محسوسی بین * حد اکثر امتیاز فقط براي کتاب 

  هاي انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی با سایرانتشارات، وجود داشته باشد. ترتیب زیر رعایت شود:کتاب

  انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی  -الف

  دانشگاهی -انتشارات مراکز معتبر علمی  -ب

  سایر مراکز نشر  -ج

  نام دانشگاه عالمه طباطبایی به صراحت در فصل مربوط، در کتاب ذکر شده باشد. -**

  عنوان یکی از فصل هاي اصلی کتاب باشد (خالصه فصل قابل قبول نخواهد بود).هاي مذکور به فصل یا فصل -    

  شامل:*** امتیاز این بند 

قبیل کارگاه یا کنفرانس بین المللی که از طریق دانشگاه برگزار شده است (به شرط حضور مجریان برگزاري دوره هاي علمی از  -

  هاي خارجی .مهمان خارجی ) یا  دوره هاي برگزار شده مشترك با یکی از دانشگاه

  اند.اعضاي هیأت علمی که به عنوان نماینده دانشگاه، جهت عقد قرارداد با دانشگاه هاي خارجی معرفی شده -



 .اعضاي هیأت علمی که با دانشگاه هاي خارجی همکاري پژوهشی داشته باشند -

  نحوة توزیع امتیازات: -3

ر این شود، در غیدر مواردي که افراد سهم خود را در پدید آوردن اثر تعیین کرده باشند، امتیاز به نسبت اعالم شده تقسیم می 

  ردد:گصورت، امتیازات کسب شده مطابق جدول زیر توزیع می

  جدول توزیع امتیازات -2جدول 

                                                                          

  تعداد همکاران
  سهم هریک از همکاران از از امتیاز مربوط

  هریک از بقیۀ همکاران  نفر اول

  2ستون     1ستون 

1  

2  

3  

4  

5  

6 ≤  

100%  

85%  

75%  

70%  

60%  

50%  

  

45%  

40%  

35%  

30%  

  )%140(در مجموع  ≥ 28%

  

 
 است.  10حداقل امتیاز دریافت گرنت،  -4

محاســبه امتیاز اعضــاي هیأت علمی براي اولین بار بر اســاس مجموع امتیازات دوســال گذشــته و براي ســال هاي بعد مجموع    -5

  امتیازات سال گذشته است.

شمول دریافت امتیاز می   -6 سازمان متبوع     گزارش نهایی آنشوند که در  فعالیت هایی م شگاه عالمه طباطبائی به عنوان  ها، نام دان

  ذکر شده است.

شود و فعالیت پژوهشی که قبالً امتیاز آن در اعتبار ویژه سال قبل منظور شده، مورد      هر فعالیت پژوهشی فقط یک بار محاسبه می    -7

  گیرد.بررسی قرار نمی

ــیص امتیاز به مقاله    محدوده زمانی مورد پذیرش جهت ت       -8 ــرف نظر از زمان برگزاري  هاي مربوط به همایشخصـ هاي علمی، صـ

ــال قبل ، به چاپ ها و کتابهمایش  مشــابه ســایرمقاله ها بوده و شــامل مواردي خواهد بود که در دورة زمانی مورد نظر و درس

  رسیده باشند.

   

  بندي: روش درخواست پژوهانه و برنامه زمان 3ماده 

پژوهشی دانشگاه، اول دي ماه هر سال در فراخوانی، دستورالعمل اجرایی و فرم هاي استفاده از اعتبار پژوهشی را به       معاونت  -1

  کند.دانشکده/پژوهشکده/پردیس، ابالغ می

ضاي هیأت علمی         -2 ستورالعمل اجرایی و فرم هاي مربوط را به اع صله د شکده/ پردیس، بالفا شکده/پژوه شی دان  معاونت پژوه

  کند.آوري میهاي تکمیل شده و مستندات مربوط را، جمع نموده و تا آخر دي همان سال، فرمابالغ  

شکده/پردیس، کمیته      -3       شکده/پژوه شی دان شی را     معاونت پژوه شکده و نمایندگان گروه هاي آموز گرنت، منتخب از معاون دان

ارســالی توســط اعضــاي هیأت علمی مربوطه را بررســی،  دهد، این کمیته تا پانزدهم بهمن ماه همان ســال، مدارك تشــکیل می

  کند.این دستورالعمل، امتیاز داده و امتیازات مربوط را محاسبه و صورتجلسه می 2ارزیابی و بر اساس ماده 

ضاي               -4         سط اع شده تو سبه امتیازات، فرم وتمامی مدارك ارائه  سه محا صورتجل شکده/پژوهشکده/پردیس،  شی دان معاونت پژوه

  کند.یأت علمی را، به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال میه



ضو هیأت علمی را معین و تا پایان بهمن،       -5         شکیل کمیتۀ گرنت ، امتیاز نهایی و مبلغ ریالی هر ع شگاه با ت شی دان معاونت پژوه

  کند.قراردادهاي متقاضیان را تنظیم می

سفند هم     -6         شگاه تا دهم ا شی دان شگاه، جهت پرداخت مرحله اول      معاونت پژوه سال نامه به امور مالی دان سبت به ار سال،  ن ان 

این دستورالعمل،    4کرد در راستاي فعالیت هاي پژوهشی تعریف شده مطابق ماده    اعتبار تخصیص یافته به پژوهشگر، براي هزینه  

  نماید.اقدام    می

  

  : موارد استفاده از پژوهانه4ماده

  رد اعتبار پژوهانه به شرح زیر بوده و هرگونه هزینه کردي خارج از موارد زیر ممنوع است:کموارد هزینه        

  

  هاي پژوهشی بر اساس دستورالعمل اجرایی حاضر، به شرح ذیل :انجام طرح -1

سایر طرح        -الف       ساس روال جاري  شگاهی با عقد قرارداد و بر ا شنهادي درون دان شی پی ص اجراي طرح هاي پژوه ورت خواهد  ها، 

    گرفت.

  سقف بودجه طرح هاي پژوهشی حداکثر تا سقف اعتبار ویژه قابل پرداخت است.  -ب   

  سال) .  3مدت اجراي هر طرح پژوهشی، در فرم پیشنهاد اجرا و قرارداد آن مشخص می شود(حداکثر  -ج   

شنهاد اجراي طرح  -د      شی و حق  حق الزحمه داوري، ارزیابی پی ساس     هاي پژوه شی( بر ا الزحمه نظارت بر اجراي  طرح هاي پژوه

  دستورالمعل نحوة نظارت بر اجراي طرح هاي پژوهشی) از بودجه معاونت پژوهشی کسر و در وجه ذینفع، پرداخت خواهد شد.

ــ      ستورالعمل نحوة ارائه گزارش نهایی طرح    گزارش نهایی طرح -هــ ساس د شی باید برا شگ  هاي پژوه شی دان اه عالمه  هاي پژوه

  طباطبائی، تنظیم شود.

  کمک به انجام پژوهش هاي پایه و کاربردي که منجر به تولید مقاله می شود. -2 

  

ــا محور که منجر به تدوین دانش فنی، انعقاد قرارداد ، تولید و تجاري              -3 کمک به انجام پژوهش هاي تقاض

  سازي محصول می شود.

  

قیقاتی، پرداخت هزینه هاي خدمات آزمایشگاهی و میدانی و خرید   خرید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، تح -4

  مواد مصرفی جهت انجام فعالیت هاي پژوهشی.  

ست و هزینه خرید آن                شگاه  عالمه طباطبائی ا شده، جزو اموال دان صرفی خریداري  سال یک بار با    5ها  هر تمامی لوازم غیر م

سقف اعتبار           ارائه پیش فاکتور، پس از تحویل لوازم م شکده/پردیس و تا  شکده/پژوه شی دان ستعمل قبلی، با تأیید معاونت پژوه

ضو هیأت علمی قرار می     صورت امانی در اختیار ع ست این لوازم ب صل فاکت ویژه، قابل پرداخت خواهد بود. بدیهی ا ور  گیرد. ارائه ا

  ري شده، الزامی است.  جهت تسویه حساب و همچنین نصب برچسب اموال دانشگاه بر روي اموال خریدا

   Book Readerو    Tablet) و  (Lab-Topعضو هیأت علمی بر اساس ضوابط فوق، مجاز به خریدکامپیوتر دستی      توجه:    

 است.                                   

ــرکت در همایش ها، کارگاه هاي                  -5 ــویت در مجامع علمی، هزینه ثبت اختراع ، هزینه ش پرداخت حق عض

   هاي تخصصی داخلی و خارجی و سایر سفرهاي علمی کوتاه مدتنمایشگاه آموزشی و 

  

هاي علمی و بین المللی یا وب سایت هاي تخصصی غیر از آن چه که دانشگاه  خواهند در انجمنحق عضویت متقاضیانی که می -الف

شوند، قابل پرداخت خواهد بود. پرداخت هزینه      ضو  ضویت دارد به تنهایی ع سید امکان  هادر آن ها ع یر  پذپس از ارائه پذیرش/ ر

  است.



ضی می    -ب ضاي هیأت علمی متقا شور     ها، همایشتوانند به منظور ارائه مقاله در کنفرانساع سمینارهاي علمی خارجی یا داخل ک ها، 

ضاي هیأت علمی به منظور        سفرهاي علمی کوتاه مدت علمی اع شیوه نامه اجرایی  صدور حکم مأموریت و مطابق    ارائه پس از 

ــرکت کنند. پرداخت هزینه ها پس از ارائه    مقاله در همایش هاي علمی بین المللی خارج از کشــور دانشــگاه عالمه طباطبائی، ش

  اسناد  مربوط، امکان پذیر است.

ضیان می  -ج شگاه ، از        متقا سه دان سفرهاي خارجی کارکنان دولت و هیأت رئی سب مجوز از هیأت نظارت بر  صورت ک متیاز  اتوانند در 

ــرط ارائه گزارش     ــور و نیز پرداخت هزینۀ بلیط وهزینۀ ثبت نام، به ش ــی یا کارگاه هاي خارج ازکش ــرکت در دوره هاي آموزش ش

  مکتوب و اسناد هزینه استفاده نمایند.

بت نام، زینه ثتوانند از فرصت شرکت در کارگاه هاي یا دوره هاي آموزشی داخل کشور و نیز پرداخت هزینه بلیط وه    متقاضیان می  -د

  به شرط ارائه گزارش مکتوب و اسناد هزینه استفاده نمایند.

  

ضویت در پایگاه هاي اطالعاتی داده ها و هزینه      -6 شریات، نرم افزارها، هزینۀ ع پرداخت هزینۀ خرید کتب، ن

مان رچاپ مقاالت در مجموعه مقاالت و نشریات علمی معتبرمورد تأیید وزارت متبوع یا وزارت بهداشت، د  

  و آموزش پژشکی

  

سر               -الف سناد هزینه، می شگاه، و ارائه ا شی دان صی و نرم افزارها پس از تأیید معاونت پژوه ص شریات تخ پرداخت هزینۀ خریدکتب، ن

  است.

  خرید کتاب هاي تخصصی پس از تأیید معاونت پژوهشی دانشکده و ثبت و آن ها در کتابخانه ذیربط میسر است. -ب

ضویت متقا  -ج شگاه       ضیانی که می حق ع صی، غیر از آنچه که دان ص سایت هاي تخ خواهند در پایگاه هاي اطالعاتی داده ها و یا وب 

در آنها عضــویت دارد(اتحادیه بین المللی دانشــگاه ها و اتحادیه بین المللی انجمن کتابداران ایفال) به تنهایی عضــو شــوند، قابل 

  رائه پذیرش/رسید امکان پذیر است.ها پس از اپرداخت خواهد بود. پرداخت هزینه

و مجالت معتبر علمی داخلی، پس از   ISCو ISI) در مجالت مندرج در فهرســت Page Chargeپرداخت هزینۀ چاپ مقاله (  -د

  ارائه رسید/ پذیرش امکان پذیر است. 

ــ ضوابط پرداخت هزین  هزینه  -هــ شتراك مجالت داخلی و خارجی موارد مذکور با رعایت  سید  هاي حق ا ه ها پس از ارائه پذیرش/ ر

  امکان پذیر است.

پرداخت حق التحقیق به دانشــجویان دانشــگاه که با عضــو هیأت علمی همکاري داشــته اند و هزینه هاي   -7

  ها در همایش هاي داخلی و خارجی.مربوط به شرکت آن

  

 پرداخت پژوهانه فردي، بخشی تواند بر اساس ضوابطی، به منظور تقویت کار گروهی عالوه بر   دانشگاه می  -8

ضاي هیأت علمی          صرف پرداخت پژوهانه به اع شگاه را به عنوان پژوهانه گروهی،  شی  دان از اعتبار پژوه

  همکار در فعالیت هاي پژوهشی نماید که بصورت مشترك ( هسته هاي تحقیقاتی) انجام می شود.

  

شگاه می -9 شی از پژوهانه را براي حمایت از قطب دان شترك   تواند بخ شگاه (در قالب طرح م هاي علمی آن دان

  هدفمند) هزینه کند.

  : تعهدات معاونت پژوهشی دانشکده ها  5ماده  

آوري مدارك ارســالی توســط اعضــاي هیأت علمی دانشــکدة مربوط ، بررســی و ارزیابی در کمیته منتخب گرنت دانشــکده ، جمع -1

  ارائه شده توسط اعضاي هیأت علمی، به معاونت پژوهشی دانشگاه.محاسبه، اعالم امتیازات و ارائۀ تمامی مدارك 

 پیگیري و نظارت بر انجام تعهدات اعضاي هیأت علمی مشمول طرح اعتبار ویژة پژوهشی -2



  ارائۀ گزارش عملکرد سالیانۀ اعضاي هیأت علمی دانشکده به معاونت پژوهشی دانشگاه -3

  

  : ضوابط پرداخت6ماده 

  شود.ار گرنت، حسابی صرفاً به همین منظور، براي اعضاي هیأت علمی افتتاح میبراي واریز اعتب -1

گردد و مبلغ  ماهه، به حساب هر یک از اعضاي هیأت علمی واریز می 6بخشی از اعتبارگرنت، هر ساله به طور متمرکز در دو قسط  -2

  است. درصد گرنت تخصیصی سالیانه عضو هیأت علمی 25هر یک از این اقساط، برابر 

  ها) واریز خواهد شد. مبلغ هر قسط، پس از کسر کسورات قانونی (برابر آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه -3

  امور مالی دانشگاه، واریز هر مرحله از پرداخت را به معاونت پژوهشی ابالغ می نماید.    -4

ضو هیأت علمی، به عنوان تنخواه  -5 ساب     ن تلقی میگردااولین مرحله پرداخت به هر ع سویه ح شود و پرداخت مرحله بعد منوط به ت

 تنخواه دریافتی مرحله قبل است.

  کسورات متعلقعه به هر پرداخت، بر اساس آیین نامه هاي مالی دانشگاه، محاسبه می شود.-6

  امی است.ارایه فاکتور و قبض انبار، براي تسویه حساب پرداخت هاي مربوط به خرید تجهیزات غیر مصرفی، الز -7

سناد هزینه   6چنانچه هر یک از اعضاي هیأت علمی، قبل از پایان هر یک از مراحل   -8 شده در آن مرحله     25ماهه، ا درصد پرداخت 

  درصد از گرنت تخصیصی با ارایه اسناد هزینه کرد در آن مرحله، استفاده نماید.50تواند تا سقف را ارایه نماید، می

کرد مغایر با ضوابط و مقررات پژوهشی    ژوهشی دانشگاه/ دانشکده/ پردیس ذیربط، هر یک از اقالم هزینه   چنانچه از نظر معاونت پ -9

سبه قرار گرفته و از حقوق            سویه حساب گرنت پرداختی به عضو هیأت علمی مورد  محا شود، در ت شخیص داده  شگاه ت و مالی دان

  عضو هیات علمی، کسر خواهد شد.

 

، در شوراي پژوهشی دانشگاه  و در تاریخ  10/12/1392بند  در تاریخ  40ماده و 7مشتمل بر این دستورالعمل :  7ماده 

  .گرددهاي مغایر لغو و بال اثر میدر هیأت رئیسه دانشگاه، تصویب شد. با ابالغ این دستورالعمل، تمامی دستورالعمل 27/1/1393


